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Zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva
v Nitrianskom Pravne dňa 03. 07. 2018
Zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Nitrianskom
Pravne zvolal starosta obce Ing. Jozef Balčirák, privítal
v š et k ýc h p o s l a n c o v a o s t at nýc h p r í t o m nýc h .
Konštatoval, že zasadnutie bolo zvolané v zmysle zák. č.
369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov s určením miesta a času konania zasadnutia s
programom ako bol zverejnený. Upozornil, že z
rokovania je robený audiozáznam.
Ďalej konštatoval, že bolo prítomných 10 poslancov, 1
poslanec sa ospravedlnil. Rokovanie zastupiteľstva bolo
uznášaniaschopné. Starosta obce predložil na rokovanie
program zasadnutia. Navrhol doplniť za bod č. 4 bod s
názvom Odpredaj pozemkov v majetku obce.
Všetci prítomní poslanci hlasovali za zmeny v
programe a predložený návrh programu zasadnutia a
toto sa uberalo nasledovným programom:
1. Otvorenie
2. Voľba návrhovej komisie a určenie overovateľov
zápisnice
3. Správa o činnosti hlavného kontrolóra za I. polrok
2018
4. Referendum
5. Odpredaj pozemkov v majetku obce
6. Rôzne – informácie
7. Diskusia
8. Uznesenie
9. Záver
K bodu č. 3 - Správa o činnosti hlavného kontrolóra za I.
polrok 2018
Ing. Anežka Košťálová, hlavný kontrolór obce –
predložila Správu o činnosti hlavného kontrolóra za
I. polrok 2018. Správa tvorí prílohu k zápisnici.
K bodu č. 4 - Referendum
- Ing. Jozef Balčirák, starosta obce – informoval o zámere

vyhlásenia miestneho referenda vo veci výstavby
kultúrneho domu v obci. Pamiatkari vopred stanovili
podmienky, za akých môže byť KD postavený. Projekt sa
dá upraviť tak, aby sa splnili ich podmienky. Uviedol, že
nič transparentnejšie ako verejná architektonická súťaž
nieje. Celú súťaž koordinovala Komora architektov,
ktorej členovia vybrali návrh KD.
- Rastislav Haronik, obyvateľ obce – uviedol, že
pamiatkari projekt zamietli. Je potrebné projekt najprv
prepracovať a potom o tom hlasovať. Pamiatkari čakajú
na nový návrh.
- Ing. Jozef Balčirák, starosta obce – uviedol, že
pamiatkari sú prístupní zmenám v projekte tak, aby bol v
súlade s ich požiadavkami.
- Otto Diera, obyvateľ obce – uviedol, že poslanci sa
postavili proti vyššiemu správnemu orgánu, ktorým je
Pamiatkový úrad. Predložil varianty a bolo potrebné
diskutovať.
- Mgr. Beata Heldiová, poslanec OZ – uviedla, že poslanci
vychádzajú v ústrety obyvateľom obce a už pol roka sa
diskutuje na túto tému. Návrhy p. Dieru boli
nevyhovujúce. Uviedla, že obyvatelia obce sa rozhodnú v
referende.
- Peter Znášik, poslanec OZ – uviedol, že sa v minulosti
pýtal p. Haronika, či je petičný výbor proti budove, alebo
proti miestu. P. Haronik uviedol, že „nech to tam stojí, ale
nech je to iné“.
- Peter Kubíček, poslanec OZ – povedal, že pred
verejnou súťažou bolo uskutočnené verejné stretnutie,
kde sa mohli obyvatelia obce vyjadriť k zámeru výstavby
KD.
K bodu č. 5 - Odpredaj pozemkov v majetku obce
Ing. Jozef Balčirák, starosta obce – informoval, že do
výzvy na predloženie cenových ponúk na odpredaj
pokračovanie na str. 2

OZNÁMENIE O ČASE A MIESTE KONANIA MIESTNEHO REFERENDA
vyhláseného Obecným zastupiteľstvom v Nitrianskom Pravne uznesením č.68 dňa 3. 7. 2018

 Okrsok č.4 - Pohostinstvo v časti Solka, Nitrianske Pravno, Soľná

Na sobotu 8. septembra 2018 Obecné zastupiteľstvo v Nitrianskom
Pravne vyhlásilo miestne referendum. Hlasovanie bude prebiehať v
uvedený deň v čase od 7.00 hod. do 20.00 hod.
Hlasovať sa bude o otázke : „Ste za projekt prístavby Kultúrneho
domu k radnici v Nitrianskom Pravne podľa schváleného návrhu?“

 Okrsok č.5 - Kultúrny dom v časti Vyšehradné, Nitrianske Pravno,

Miestnosti pre hlasovanie v referende sú rovnaké ako aj pri posledných
voľbách:
 Okrsok č.1 - Obecný úrad v Nitrianskom Pravne, Námestie SNP 1/1,
zasadačka
 Okrsok č.2 - Požiarna zbrojnica v Nitrianskom Pravne, Pionierska
362/3, zasadačka
 Okrsok č.3 - Centrum sociálnych služieb Bôrik v Nitr. Pravne, Žltá
319/25, spoločenská miestnosť

Poučenie:
Hlasovania v miestnom referende sa môžu zúčastniť obyvatelia obce
Nitrianske Pravno, ktorí majú v obci trvalý pobyt a najneskôr v deň konania
miestneho referenda dovŕšili 18 rokov veku. Pred hlasovaním preukážte
svoju totožnosť občianskym preukazom alebo dokladom o pobyte pre
cudzinca. Potom dostanete od členov komisie hlasovací lístok, čo potvrdíte
vlastnoručným podpisom. V priestore na úpravu hlasovacieho lístka je
potrebné hlasovať vyznačením krížika pri vybranej odpovedi. Hlasovací
lístok následne vhoďte do hlasovacej urny.

743/21, miestnosť
Jilemnického 845/22, miestnosť
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pokračovanie zo str. 1

poslankyňa Európskeho parlamentu, p. Mgr.
Miroslav Sopko, poslanec NR SR a p. Silvia Shahzad,
poslankyňa NR SR, a boli prečítané na zasadnutí
Obecného zastupiteľstva dňa 14. 05. 2018.
II. S ch v a ľ u j e
- Vyplatiť odmenu pre hlavného kontrolóra obce v
zmysle § 18 c ods. 5 zákona č. 369/90 Zb. v znení
neskorších zmien a doplnkov vo výške 30 %
mesačného platu za obdobie I. polroku 2018.
- odpredať pozemky p. č. 225/136 C-KN v k.ú. Solka
o výmere 1.299 m2 a p.č. 230/21 C-KN v k.ú. Solka o
výmere 213 m2 Petrovi Ollerovi, J. Damku 762/6,
972 13 Nitrianske Pravno za cenu 16 eur za 1 m2, na
základe najvyššej cenovej ponuky.
III. V y h l a s u j e
miestne referendum vo veci výstavby kultúrneho
domu,
a) znenie otázky: „Ste za projekt prístavby
Kultúrneho domu k radnici v Nitrianskom Pravne
podľa schváleného návrhu?“
b) dátum konania miestneho referenda: 08. 09. 2018
od 7:00 do 20:00 hod.
c) dátum prijatia uznesenia Obecným
zastupiteľstvom: 03. 07. 2018
d) okrsky a miestnosti: 1 - Obecný úrad v
Nitrianskom Pravne, Námestie SNP 1/1 - zasadačka
2 - Požiarna zbrojnica v Nitrianskom Pravne,
Pionierska 362/3 - zasadačka
3 - Centrum sociálnych služieb Bôrik v Nitrianskom
Pravne, Žltá 319/25, spoločenská miestnosť
4 - Pohostinstvo v časti Solka, Nitrianske Pravno,
Soľná 743/21 - miestnosť
5 - Kultúrny dom v časti Vyšehradné, Nitrianske

Dočasné premiestnenie časti
národnej kultúrnej pamiatky
- sochy Panny Márie s dieťaťom
Obec Nitrianske Pravno začala na základe získania
dotácie z Ministerstva kultúry SR reštaurovanie
národnej kultúrnej pamiatky sochy Panny Márie s
dieťaťom na stĺpe v Nitrianskom Pravne.
Socha Panny Márie s dieťaťom a ďalšie fragmenty
poškodenej sochy budú premiestnené z miesta
doterajšieho umiestnenia pred Obecným úradom v
Nitrianskom Pravne na miesto reštaurovania - do
ateliéru kamennej sochy Katedry reštaurovania Vysokej
školy výtvarných umení v Bratislave.
Reštaurovanie sochy bude súčasťou pedagogického
procesu pod vedením vedúceho oddelenia Mgr. art.
Gabriela Strassnera.
Termín na zreštaurovanie sochy, stĺpa a podstavca je
predbežne dohodnutý do 31.12.2019.
OcÚ

Pravno, Jilemnického 845/22 - miestnosť
IV. Zriaďuje
a) obecnú referendovú komisiu s dátumom prvého
zasadnutia dňa 09. 08. 2018 o 17:00 hod.
b) okrskové referendové komisie s dátumom
zasadnutia dňa 14. 08. 2018 o 17:00 hod.
V. Stanovuje
termín na delegovanie jedného člena a jedného
náhradníka z každej politickej strany do orgánov
miestneho referenda (obecná komisia pre miestne
referendum a okrskové komisie pre miestne
referendum), ktorá má zastúpenie v obecnom
zastupiteľstve do 31. 07. 2018.
K bodu č. 9 - Záver
Keďže viac pripomienok nebolo a program bol
vyčerpaný, starosta obce Ing. Jozef Balčirák
poďakoval poslancom za účasť a zasadnutie
vyhlásil za skončené.
Prítomní: Podľa prezenčnej listiny
Ospravedlnení: Ján Štálnik
Neprítomní: Do návrhovej komisie boli zvolení: Peter Kubíček,
Bc. Zdenka Žillová, Peter Znášik
Za zloženie návrhovej komisie hlasovali všetci
prítomní poslanci v počte 10 prítomných
poslancov.
Overovatelia zápisnice boli určení: Róbert Kremel,
Ľudevít Matušík
Zapísala: Ing. Mgr. Dagmar Matiašková Ferencová
– prednosta OcÚ Nitr. Pravno

NOVÉ LED OSVETLENIE V SOLKE
Naša obec získala na základe žiadosti
z Ministerstva financií dotáciu vo výške 13 500 €
na rekonštrukciu verejného osvetlenia v časti
Solka, formou výmeny svietidiel za LED-diódové.

POZVÁNKA

pozemkov p. č. 225/136 C-KN v k.ú. Solka o výmere
1.299 m2 a p.č. 230/21 C-KN v k.ú. Solka o výmere
213 m2 sa zapojili 3 uchádzači, najvyššia cena 16 eur
za 1m2.
K bodu č. 6 - Rôzne – informácie
Ing. Jozef Balčirák, starosta obce – informoval o
tom, že p. Silvia Shahzad, poslankyňa Národnej
rady SR dňa 03. 07. 2018 poslala e-mail, v ktorom
uviedla, že na predchádzajúcom zasadnutí
Obecného zastupiteľstva bolo prečítané jej
vyjadrenie v súvislosti s kultúrnym domom, ale
informácia o jej vyjadrení nebola uvedená v
zápisnici zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva.
Na základe toho navrhuje starosta obce prijať
uznesenie, kde Obecné zastupiteľstvo berie
vyjadrenie p. Silvii Shahzad na vedomie. Zároveň
uviedol, že v uznesení navrhuje zobrať na vedomie
aj vyjadrenie p. Mgr. Miroslava Sopka, poslanca NR
SR a p. Jany Žitňanskej, poslankyne Európskeho
parlamentu, ktorých vyjadrenia taktiež čítal na
predchádzajúcom zasadnutí OZ.
K bodu č. 7 - Diskusia
Diskusia prebiehala k jednotlivým bodom
programu samostatne.
K bodu č. 8 - Uznesenie
UZNESENIA č. 65 - 71
Obecné zastupiteľstvo v Nitrianskom Pravne
I. Berie na vedomie
- správu o činnosti hlavného kontrolóra za I. polrok
2018.
- otvorené listy proti výstavbe Kultúrneho domu
k historickej radnici v Nitrianskom Pravne, ktoré
poslali Obci Nitrianske Pravno p. Jana Žitňanská,

Obecný a Farský úrad v Nitrianskom Pravne Vás v
sobotu 25. augusta pozývajú na Priateľský futbalový
zápas. Začiatok zápasu o putovný pohár je o 15-tej
hodine a mužstvá obecného a farského úradu sa
stretnú na trávniku futbalového ihriska v Nitrianskom
Pravne.
Pripravené sú aj sprievodné aktivity – súťaže pre deti
aj dospelých. Budeme hádzať, skákať, kopať do brány a
pripravené sú aj drobné odmeny pre víťazov.
Chýbať nebude ani vatra pri príležitosti SNP, ktorú
slávnostne zapálime o 19-tej hodine a o 20-tej hodine
už na všetkých čaká spoločenská zábava.
Magdaléna Vaňová

Darovanie krvi
Dňa 11. júna sa v Klube dôchodcov v Nitr. Pravne opäť
stretli dobrí ľudia, ktorí svojou „kvapkou krvi“ pomáhajú
zachraňovať ľudské životy. Chcem poďakovať všetkým
tridsiatim siedmim
darcom a zároveň
srdečne pozývam aj
nováčikov. Príďte aj vy
darovať túto vzácnu
t e k u t i n u d ň a
1. októbra, kedy sa
uskutoční nasledovný
odber krvi.
Marcela Kúdelová
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UVÍTANIE DETÍ DO ŽIVOTA
Narodenie dieťatka je v každej rodine
slávnostnou udalosťou, všetci sa úprimne
tešia na jeho príchod.
V piatok 8.mája 2018 sa v Obradnej
m i e s t n o s t i o b e c n é h o ú r a d u ko n a l o
slávnostné uvítanie detí do života, aby sme
aj my vyjadrili svoje potešenie nad touto
skutočnosťou a oslávili zrodenie nového
života v našej obci.
Na pozvanie starostu obce Ing. Jozefa
Balčiráka sa na slávnosti zúčastnili rodičia
so svojimi detičkami, ktoré sa narodili v
rokoch 2017 - 2018 a majú trvalý pobyt v
obci:
Pavlína Dírerová, Adam Marek Baláž, Igor
Masaryk, Sofia Fabíková, Paulína
Štálniková, Patrik Šujan, Lukáš Novák,
Adrián Michael Campbell, Filip Tkáč, Nikolas
Kučera, Radovan Čavojský, Sára

Michalíková, Izabela Kráľovičová.
Rodičov detí v úvode privítala matrikárka
obce Daša Dobrovičová a slávnostný
príhovor predniesol starosta obce Ing. Jozef
Balčirák, ktorý vyzdvihol úlohu rodičov pri
výchove svojich detí a najmä, aby deti v nich
videli vzor lásky, porozumenia a
zodpovednosti.
Rodičia sa potom podpísali do pamätnej
knihy a prevzali si z rúk starostu obce
kvetinu, pamätný list, knihu a darčekovú
poukážku v hodnote 100 Eur.
Pri slávnostnom prípitku starosta obce
poprial rodičom veľa zdravia, šťastia a
trpezlivosti pri výchove detí a vyslovil
presvedčenie, že z nich vyrastú ľudia, na
ktorých budú nielen rodičia, ale celá naša
obec hrdá, a že sa stanú jej neoddeliteľnou
súčasťou.
Daša Dobrovičová

PRAVNIANSKE ZVESTI

POĎAKOVANIE
„Medzi prvým vdychom
a posledným výdychom
je krátky život!“

Krátkym životom, len 41 rokmi, bola
obdarená naša milovaná dcéra, sestra,
teta a priateľka Zuzka Drábiková, ktorá
dňa 28. júna 2018 podľahla zákernej
chorobe. Ďakujeme všetkým príbuzným,
spolupra-covníkom OAIM a ostatným
kolegom z Bojnickej nemocnice,
priateľom, susedom a známym, ktorí boli
s nami na poslednej rozlúčke dňa 2. júla
2018 v Dome smútku v Nitr. Pravne a
odprevadili ju na poslednej ceste.
Ďakujeme za slová súcitu, za objatia a
kvetinové dary. Ďakujeme Pohrebníctvu
Darina za zabezpečenie dôstojného
priebehu obradu.
Smútiaci rodičia
s rodinou a priateľ.

Voľby do orgánov samosprávy obcí

Informácie pre voliča
I. Dátum a čas konania volieb
Voľby do orgánov samosprávy obcí sa konajú v
sobotu 10. novembra 2018 od 7:00 do 22:00 h.
II. Právo voliť
Právo voliť do orgánov samosprávy obcí má
obyvateľ obce, ktorý má trvalý pobyt v obci a
najneskôr v deň konania volieb dovŕši 18 rokov
veku.
Prekážkou práva voliť je zákonom ustanovené
obmedzenie osobnej slobody z dôvodov ochrany
verejného zdravia.
III. Právo byť volený
Z a p o s l a n c a o b e c n é h o (m e s t s k é h o)
zastupiteľstva, v hlavnom meste Slovenskej
republiky Bratislave a v meste Košice aj
miestneho zastupiteľstva, môže byť zvolený
obyvateľ obce, ktorý má trvalý pobyt v obci, v
ktorej kandiduje a najneskôr v deň volieb dovŕši
18 rokov veku.
Za starostu obce, primátora mesta, starostu
mestskej časti môže byť zvolený obyvateľ obce,
ktorý má trvalý pobyt v obci a najneskôr v deň
konania volieb dovŕši 25 rokov veku.
Prekážkou práva byť volený je výkon trestu
odňatia slobody, právoplatné odsúdenie za
úmyselný trestný čin, ak odsúdenie nebolo
zahladené, pozbavenie spôsobilosti na právne
úkony.
IV. Spôsob hlasovania
Volič môže voliť len v obci svojho trvalého pobytu
vo volebnom okrsku, v ktorého zozname voličov
je zapísaný.

Volič je povinný po príchode do volebnej
miestnosti preukázať okrskovej volebnej komisii
svoju totožnosť predložením občianskeho
preukazu alebo dokladu o pobyte pre cudzinca.
Potom okrsková volebná komisia zakrúžkuje
poradové číslo voliča v zozname voličov a vydá
voličovi dva hlasovacie lístky - hlasovací lístok
p r e v o ľ b y d o o b e c n é h o (m e s t s k é h o)
zastupiteľstva a hlasovací lístok pre voľby
starostu obce (primátora mesta) a prázdnu
obálku opatrenú odtlačkom úradnej pečiatky
obce (mesta).
Prevzatie hlasovacích lístkov a obálky potvrdí
volič v zozname voličov vlastnoručným
podpisom.
Každý volič sa musí pred hlasovaním odobrať do
osobitného priestoru určeného na úpravu
hlasovacích lístkov. Voličovi, ktorý nevstúpi do
osobitného priestoru určeného na úpravu
hlasovacích lístkov, okrsková volebná komisia
hlasovanie neumožní.
Na hlasovacom lístku pre voľby poslancov
obecného (mestského alebo miestneho)
zastupiteľstva môže volič zakrúžkovať najviac
toľko poradových čísiel kandidátov, koľko
poslancov má byť v príslušnom volebnom
obvode zvolených. (Počet poslancov, ktorý sa
volí vo volebnom obvode je uvedený na
hlasovacom lístku.)
Na hlasovacom lístku pre voľby starostu obce
(primátora mesta alebo starostu mestskej
časti) môže volič zakrúžkovať poradové číslo
len jedného kandidáta.
V osobitnom priestore určenom na úpravu
hlasovacích lístkov vloží volič do obálky jeden
hlasovací lístok pre voľby do obecného
(mestského) zastupiteľstva a jeden hlasovací
lístok pre voľby starostu obce (primátora
mesta).

Na požiadanie voliča mu okrsková volebná
komisia vydá za nesprávne upravené hlasovacie
lístky iné. Nesprávne upravené hlasovacie lístky
vloží volič do schránky na odloženie nepoužitých
alebo nesprávne upravených hlasovacích
lístkov.
Volič, ktorý nemôže sám upraviť hlasovací lístok
pre zdravotné postihnutie alebo preto, že
nemôže čítať alebo písať a oznámi pred
hlasovaním túto skutočnosť okrskovej volebnej
komisii, má právo vziať so sebou do priestoru
určeného na úpravu hlasovacích lístkov inú
spôsobilú osobu, aby podľa jeho pokynov a
zákona upravila hlasovací lístok a vložila do
o b á l k y. O b i d ve o s o by p re d v s t u p o m d o
osobitného priestoru na úpravu hlasovacích
lístkov člen okrskovej volebnej komisie poučí o
spôsobe hlasovania a o skutkovej podstate
trestného činu marenia prípravy a priebehu
volieb. Členovia okrskovej volebnej komisie
nesmú voličom upravovať hlasovacie lístky.
Volič, ktorý nemôže pre zdravotné postihnutie
sám vložiť obálku do volebnej schránky, môže
požiadať, aby obálku do volebnej schránky v jeho
prítomnosti vložila iná osoba, nie však člen
okrskovej volebnej komisie.
Volič, ktorý sa nemôže dostaviť do volebnej
miestnosti zo závažných, najmä zdravotných
dôvodov, má právo požiadať obec a v deň konania
volieb okrskovú volebnú komisiu o vykonanie
hlasovania do prenosnej volebnej schránky, a to
len v územnom obvode volebného okrsku, pre
ktorý bola okrsková volebná komisia zriadená.
Volič je povinný odložiť nepoužité alebo
nesprávne upravené hlasovacie lístky do
zapečatenej schránky na odloženie
nepoužitých alebo nesprávne upravených
hlasovacích lístkov, inak sa dopustí priestupku,
za ktorý mu bude uložená pokuta 33 eur.
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Z činnosti spoločnosti Obec Nitrianske Pravno s.r.o. v mesiacoch JÚN – JÚL 2018
Doplnenie a výmena stĺpov a káblov
verejného rozhlasu.
V mesiaci jún sa začalo s osádzaním 2
stĺpov verejného rozhlasu pri bytových
domoch na Hviezdoslavovej ulici na
podnet nájomníkov. Následne bol
vykopaný kanál na položenie káblov k
rozhlasu, ich montáž a zapojenie. Na
Športovej ulici z dôvodu zlej
prechodnosti kamiónov boli vymenené 2
kratšie stĺpy verejného rozhlasu za dva
6-metrové stĺpy. Pri výmene stĺpov bolo
potrebné opíliť stromy pri futbalovom
ihrisku, aby sa dalo namontovať nové
vedenie. Celkovo bolo vymenených cca
70 m rozhlasového vedenia.

Oprava pódia na námestí.
Vzhľadom k nevyhovujúcemu stavu
podlahy v amfiteátri na námestí rozhodla
stavebná komisia o jej neodkladnej
oprave pred konaním Tradičného
Pravnianskeho jarmoku. Na základe
najnižšej cenovej ponuky tieto práce
realizovala naša firma. Podľa požiadaviek
stavebnej komisie sme na jestvujúcu
podlahu pripevnili OSB dosky, ktoré sme
po okrajoch olištovali. Nakoniec sa nová
podlaha ošetrila ochranným náterom.

O p rava p r i e p u s t u p o d m i e s t n o u
komunikáciou v časti Vyšehradné.
Z dôvodu nefunkčnosti starého
odvodňovacieho priepustu pod
vozovkou sme museli vypíliť vozovku na
novom mieste, kde bola osadená
kanalizačná vpusť pre dažďovú vodu z
vozovky a odvodnenie záhrad priľahlých
domov, kde boli osadené kanalizačné
rúry o priemere 250 mm pred a 400 mm
za kanalizačnou vpusťou. Následne bol
na tomto mieste dobudovaný oporný
múrik a zrekultivovaný breh. Zároveň
sme vypílili cestu na prvotnom mieste

starého odvodňovacieho priepustu, kde
bol odstránený pôvodný (nefunkčný)
kanál a zhutnený výkop pre pokládku
asfaltu. Nakoniec prebehla znova
rekultivácia brehu.

Osadenie dopravných značiek na
ostrovčeku a osadenie zrkadla na Dlhej
ulici.
V mesiaci jún sme na ostrovčeku pri
firme Vekaterm na Dlhej ulici osadili
nové dopravné značky (smerová doska
pravá a prikázaný smer jazdy
o b c h á d z a n i a v p r a v o) z d ô v o d u
poškodenia pôvodných dopravných
značiek, ktoré bolo spôsobené
dopravnou nehodou. Zároveň sme na
Dlhej ulici osadili dopravné zrkadlo s
rozmerom 1000x800 mm pre lepšiu
viditeľnosť v križovatke, čím by sa malo
predísť dopravným nehodám. Priebežne
v obci vykonávame opravu a údržbu aj
ostatných dopravných značiek, ktoré sú
poškodené vandalmi.

PRED

Prístavba požiarnej zbrojnice.
Začiatkom mesiaca júl sme začali s
projektom prístavby požiarnej zbrojnice,
na ktorú obec získala dotáciu.
Predmetom tohto projektu je prístavba k
jestvujúcemu objektu požiarnej
zbrojnice. Prístavba je navrhnutá ako
jednopodlažná situovaná v

juhovýchodnej časti jest vujúceho
objektu, čím sa zväčšia priestory garáží.
Na prístavbe boli prevedené k dnešnému
dňu tieto práce: demontáž spevnenej
plochy – demontáž cestných panelov a
ich uloženie na skládku, demontáž
zvislého zvodu bleskozvodu, prevedenie
hrubého odkopu pod prístavbu, smerové
a v ý š k o v é v y t ý č e n i e p r í s t a v b y,
zhotovenie výkopových prác základov,
následné zhotovenie štrkového podsypu
na základovú špáru, betonáž
základových pásov, vymurovanie druhej
časti základov z debniacich tvárnic,
následné zaliatie tvaroviek, zhotovenie
štrkového lôžka pod podkladný betón +
zhutnenie, obšalovanie prístavby,
celoplošné vystuženie podkladového
betónu sieťovinou, zhotovenie
podkladového betónu. Práce na stavbe
prebiehajú pod dohľadom stavebného
dozoru p. Barančíka.

Popri našej bežnej činnosti sme počas
mesiacov jún, júl vykonávali aj ďalšie
práce, ako napr. pomoc pri
zabezpečovaní Pravnianskeho jarmoku
(stavanie altánkov, dovoz a rozloženie
stolov a lavíc, príprava pódia pre skupinu
HEX, upratovanie námestia), oprava
zábradlia pri strednej zastávke v časti
Vyšehradné – prevedený nový náter,
PO
dokončili
sme výsadbu kvetov na
námestí – výsadba levandule a trvaliek v
záhone pred obecným úradom. Na
základe objednávky ZŠ sme vykonali
drobné elektroinštalačné práce v
priestoroch školskej
jedálne.

viac foto

Katarína Zacharová
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POZVÁNKA
Deň obcí pravnianskej doliny 2018
Deň obcí pravnianskej doliny už
neodmysliteľne patrí do hornonitrianskeho kalendára podujatí. Jeho
šiesty ročník sa bude konať v sobotu 15.
septembra 2018 na námestí v
Nitrianskom Pravne. Sviatok tradičných
dedinských pokrmov z Hornonitria,
ktoré pripravia členské samosprávy
rovnomenného združenia, oživia piesne
regionálnych speváckych a folklórnych
skupín a hosť programu.
Zaujímavosťou podujatia bude výstava
ľudového odievania a života obyvateľov
Hornonitria a remeselný jarmok,
ktorým združenie každoročne podporuje
zručných domácich majstrov.
Zachovanie tradícií na území
mikroregiónu Hornonitrie formou tohto
podujatia z finančných zdrojov podporil
Fond na podporu umenia a Trenčiansky
samosprávny kraj.
Radka Kulaviaková
OZ Hornonitrie

foto z 5. ročníka

Miestna akčná skupina Žiar prezentuje región na výstavách cestovného ruchu
Premiérou pre MAS Žiar bol siedmy ročník výstavy cestovného ruchu
regiónov Region Tour Expo na výstavisku Expo Center v Trenčíne.
Približne štyridsať výstavných stánkov ponúklo návštevníkom
pohľad do jednotlivých regiónov a prinieslo tipy a možnosti na výlety
a strávenie voľného času nielen na Slovensku, ale aj v susedných
krajinách. Miestna akčná skupina Žiar, ktorá združuje obce
handlovskej, pravnianskej doliny a obec Cigeľ, si pripravila na výstavu
propagačný materiál „Našich TOP 17“, ktorý zaujal svojou netradičnou
formou. Sedemnásť krás z oboch dolín bolo prezentovaných na
skladačke v tvare lietadielka. „Sme radi, že MAS Žiar mohla byť
súčasťou tejto výstavy. Zodpovedne sme sa na ňu pripravovali
niekoľko týždňov, vďaka pracovnej skupine, ktorej členovia majú
skúsenosti s propagáciou a dlhodobo pracujú v tejto oblasti, sa nám
podarilo vytvoriť reprezentatívny propagačný materiál, ktorým sme
na výstave zaujali. Návštevníkom sme predstavili nielen prácu a ciele
MAS Žiar, ale aj priblížili zaujímavé miesta a ponúkli inšpirácie, čo sa v
sedemnástich obciach nášho územia oplatí vidieť,“ skonštatovala
projektová manažérka MAS Žiar Erika Jonasová. Ďalšou zastávkou v
rámci výstav cestovného ruchu bude výstava Agrokomplex 2018,
konajúca sa 16. – 19. augusta v Nitre. Preto aj v týchto dňoch MAS Žiar
pracuje na vytvorení mapy s informáciami o obciach, ktoré združuje,
a tipoch na návštevu zaujímavých miest v území.

Všetky aktuálne informácie nájdete na www.masziar.sk
Mgr. Michaela Šovčíková, administratívna pracovníčka MAS Žiar
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Denný letný tábor 2018

Čas školských prázdnin je stvorený
na zážitky a detský smiech. Preto sme
sa znova po roku rozhodli zrealizovať
denný letný tábor pre deti. Program bol
určený pre 75 deti v rôznych vekových
kategóriách. Prvý turnus bol venovaný
deťom vo veku od 6 do 10 rokov. Deti sa
zúčastnili prednášky lesnej pedagogiky,
tvorili výrobky z dreva, papiera. Celý
týždeň bol venovaný špor tovým
aktivitám a na záver tábora sme boli
spoločne na celodennom výlete na
Hat a lisk u v Tu ž ine, kd e sa h ra l
najobľúbenejší futbal, nechýbala
streľba a hľadanie strateného pokladu
pomocou tajnej mapy. Druhý turnus
letného tábora bol venovaný starším
deťom od 10 do 14 rokov. Deti spoločne
tvorili umelecké diela, veľa športovali.
Čakala ich dlhá cesta vlakom a navštívili
Banské múzeum v Handlovej. Zaujala aj
poučná prednáška Slovenského
Červeného kríža, kde sa deti učili ako
poskytnúť prvú pomoc, a aké dôležité je

Kultúrna
komisia na
s v o j o m
zasadnutí 2. mája mala vo svojom
programe aj zabezpečenie oslavy
sviatku všetkých detí - MDD, ktorý sa
uskutočnil 1.júna na futbalovom
ihrisku. Tento rok sme oslovili spolky
a organizácie fungujúce v
Nitrianskom Pravne, ktoré sú
finančne podporované obcou, aby
prispeli svojou aktivitou a vytvorili
pre deti popoludnie plné zábavy,
športovania a hier.

MDD

foto + video

Ďakujeme futbalovému a
tenisovému oddielu MTJ,
OZ Vyšehrad, SČK, ZUŠ a
členom Hasičského
zboru. Ďakujeme aj pani

ALOJZ DIERA

O b e organista,
c n é m organizátor
u ú r a dhudobného
u
darovať krv a tým pomáhať chorým.
V hudobník,
Učiteľ,
života
z á v e r e t ý ž d ň a s m e b o l i n a Nitrianske Pravno a jeho
1879 - 1967
celodennom výlete na rybníkoch Bôrik zamestnancom, tiež Klubu
na spoločnej opekačke. Nechýbala ani d ô c h o d c ov, v k t o ré h o
viac foto
streľba z luku a zo vzduchovky a p r i e s t o r o c h s a t á b o r
hľadanie strateného pokladu. Tretí organizoval. Naša vďaka patrí aj Lesom
turnus letného tábora sa niesol v duchu SR a Slovenskému Červenému krížu za
teplého letného počasia. Deti sa s o d b o r n ú p r e d n á š k u , p o l i c a j n e j
radosťou osviežili vodným delom kynologickej jednotke za predstavenie,
našich hasičov. Rovnako sa zúčastnili p. Svitkovi za včelársku prednášku,
prednášky Slovenského Červeného Dobrovoľnému hasičskému zboru,
kríža a videli ukážku výcviku a práce pánovi rušňovodičovi vlaku za zábavnú
policajných psov. Zaujala aj prednáška c e s t u a v n e p o s l e d n o m r a d e a j
uja včelára a vyrábanie domácich pedagogickým pracovníkom denného
sviečok. Na konci týždňa nás letné letného tábora, tiež všetkým priateľom
horúčavy vyhnali na opekanie k a dobrovoľníkom, ktorí sa akokoľvek
blízkemu potoku, aby sa deti schovali pripojili k realizačnému tímu denného
letného tábora.
pred teplými lúčmi slniečka.
Letný tábor bol plný smiechu,
radosti a športovania. Mladšie aj staršie
deti ukázali svoju šikovnosť pri tvorivej
a umeleckej činnosti, ale aj rôznych
športových aktivitách. Za všetky tieto
zážitky patrí naše poďakovanie

Ing. Čavojovej a jej kolegovi
Branislavovi Mellovi z Lesnej správy
Nitrianske Pravno, ktorí medzi nás
zavítali s poučnou lesnou
pedagogikou. Pán Marek Šiatinský
nám bezplatne zapožičal veľkú
skákaciu žirafu. V neposlednom rade
chcem osobne poďakovať všetkým
mojim kolegom z OcÚ za nezištnú
pomoc počas celej akcie.
Záver podujatia patril Divadielku
Severka z Novák s divadelným
predstavením Svrček a mravce.
Milé deti - dúfam, že naša snaha
vytvoriť pre Vás príjemné
popoludnie vyšla a o rok sa na Vás
tešíme znova.
Magdaléna Vaňová

Leto sa ale ešte nekončí a prajeme
všetkým prázdninujúcim veľa pekných
a veselých zážitkov. Dúfame, že sa o rok
stretneme znova.
Znášiková Mária
a tím denného letného tábora
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XXVII. HAUERLANDSKÝ FESTIVAL
XXVII. HAUERLANDFEST

18. 8. 2018

Nitrianske Pravno / Deutsch Proben

Karpatskonemecký spolok na Slovensku
Miestna skupina KNS Nitrianske Pravno
Obecný úrad Nitrianske Pravno

Vás srdečne pozývajú na

XXVII. Hauerlandský festival,
ktorý sa bude konať 18. augusta 2018
v Nitrianskom Pravne
ÚČINKUJÚCI:
Spevácke skupiny pôsobiace pri KNS v obciach v regióne
Hauerland
Malinová
Horná Štubňa
Nitrianske Pravno
Turček
Tužina
Janova Lehota a ich hostia
Handlová
z Vyšného Medzeva, Košíc
Kľačno
a
Dolného Spiša
Sklené
Kunešov

PROGRAM:
10.30 – Slávnostná svätá omša, Rímsko-katolícky farský
kostol, celebruje pán farár Johann Kotschner
12.00 - 13.15 – Spoločný obed, Hotel Vyšehrad
13.30 – Sprievod účastníkov do amfiteátra
13.45 – Sólo na akordeóne, Veronika Brídová
13.50 – Vystúpenie detí z miestnej základnej školy
Od 14.00:
Pieseň predsedov miestnych skupín z regiónu Hauerland
Slávnostné otvorenie festivalu a príhovory čest. hostí
Vystúpenia speváckych skupín a hostí
Zakončenie festivalu a odovzdanie putovnej štafety
SPRIEVODNÉ AKTIVITY:
Jarmok remesiel
Prehliadka výstavy „Dejiny a kultúra karpatských
Nemcov v Hauerlande“, Dom stretávania Nitr.Pravno

PRAVNIANSKE ZVESTI

Jubilanti v klube dôchodcov
Každý rok sa v klube dôchodcov oslavujú
členovia klubu – jubilanti. V prvom a druhom polroku
roka sú jubilanti spolu s členmi klubu prijatí v obradnej
sieni obecného úradu. Tam sa im prihovorí starosta
obce a členky ZPOZ-u pripravia malý kultúrny
program. Pridá sa ku nim aj spevácka skupina Jesienka,
ktorá nacvičuje pod vedením Ľ. Fridrichovej, a za
sprievodu hry na harmonike E. Briatkovej pripravujú
program do klubu na každé spoločné posedenie.
Sme radi a vďační za to, že sa v našej obci venuje
seniorom takáto pozornosť zo strany vedenia obce, aj
poslancov zastupiteľstva obce.
Aj v júni sa uskutočnilo prijatie jubilantov, ktorých bolo
tento raz trinásť, ale na obrade sa zúčastnilo zo
zdravotných dôvodov len dvanásť jubilantov.
Najstaršími boli pani Ž. Oslicová a F. Mendel. Títo dvaja
už oslávili svojich 85 rokov a pani A. Trautenbergerová
sa dožila svojej 80-ky.
Ďalší štyria členovia oslávili 75 rokov, štyria 70 rokov a
dvaja 65 rokov.
Dúfam, že som nikoho neurazila zverejnením veku, lebo
dožiť sa vyššieho veku je hodné úcty.
Preto chceme zaželať všetkým našim jubilantom najmä
veľa zdravia, pokoj v duši, pohodu
v rodinách a potešenie z každého nového dňa. Nech sú
im ich deti a vnúčence na radosť a poruke, až ich budú
potrebovať.
Za výbor KD J. Mokrá
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Postrehy občanov
Kultúrny dom
Vážení spoluobčania, dovoľte malú poznámku k zámeru
výstavby kultúrneho domu
Každý žijúci človek by mal mať v sebe občiansku
zodpovednosť a hrdosť na to, že žije v obci, ktorú má rád,
a ktorú jeho predkovia alebo vôbec minulosť vyformovala
do tvaru, ktorý teraz má, aj s chybami minulosti ...
Naša obec má svoju dlhodobú históriu, vznikla za
šoltýskej kolonizácie tohto úplne prázdneho územia,
niekedy v roku 1365 – na základe nemeckého a
valašského práva, a je jednou z najstarších obcí nášho
regiónu. Tvár obce vdýchli námestiu a celej pamiatkovochránenej zóne obce naši predchodcovia v dávnej
minulosti a nám, ich pokračovateľom, z toho vyplýva
povinnosť chrániť 655-ročnú históriu obce a zachovať jej
vzhľad aj pre budúce generácie, a preto v obci vznikla
iniciatíva proti výstavbe nového kultúrneho domu za
obecným úradom (starou radnicou) v takom tvare, ako je
navrhnutý.
Vlastne tam nepatrí žiadny dominantný objekt, ktorý
zásadne naruší secesnú architektúru terajšieho
obecného úradu (starej radnice) a celkový vzhľad
pamiatkovej zóny obce, do ktorej patrí aj celé námestie
obce a časti ulíc vychádzajúcich na námestie.
Neviem, koľkí z vás, milí spoluobčania, boli v kúpeľoch
Luhačovice, ktoré architektonicky navrhol nestor
slovenských architektov - pán Ing. arch. Jurkovič, kde
k a ž d ý o b j e k t j e i n ý, a l e v š e t k y s ú v j e d n o m
architektonickom štýle. Je tam len jeden moderný objekt
z čias budovania socializmu, ale celková zástavba
kúpeľov ladí s okolím a ostatnými budovami územia
vytvára architektonicky veľmi pôsobivý celok.
A tak je treba konať aj pri riešení nového kultúrneho
domu v obci. Áno, potvrdzujem argument občanov, ktorí
sú za výstavbu nového kultúrneho domu na námestí, že
kultúra patrí do stredu obce, nie na jej okraj. Všetkými
končatinami človeka hlasujem za kultúru v strede obce,
trebárs aj v radovej zástavbe námestia, ale nie za cenu
devalvácie kultúrneho dedičstva našich predkov tak, ako
sa to stalo v našej obci už viackrát v minulosti.
Ale vtedy bola otázka postavená inak: „Súdruhovia,
chcete obchodný dom? Áno ? Tak bude pri kostole. Ak
nechcete, nebude obchodný dom vôbec.“ To povedal
jeden náš občan, člen OV KSČ, na zhromaždení občanov.
Ale teraz v tomto čase to chcú urobiť naši ľudia, naši
poslanci a starosta obce, ktorých sme si my sami do
zastupiteľstva zvolili a očakávali sme od nich, že budú
našu obec riadiť podľa zákonov platných v tejto republike,
ale oni nie. Vzopreli sa aj proti rozhodnutiu KPU Trenčín,
ktorý vydal zamietavé stanovisko k víťaznému návrhu z
architektonickej súťaže. A vzopreli sa aj proti vôli značnej
časti občanov našej obce a trvajú na nezmyselnom
návrhu "vraj architektov" s umiestnením nového
kultúrneho domu za obecným úradom (starou radnicou)
v obci. A ak by sme my, ľudia, neboli ľahostajní k tomu, čo
robí vláda, parlament, primátori, starostovia, poslanci tak by sme určite nemali v republike toľko korupcie a
klientelizmu a toľko prípadov, keď sa verejné a naše
obecné financie strácajú kdesi v rukách našich ľudí.
Pokladám prácu poslanca obecného zastupiteľstva za
veľmi dôležitú pre kontrolu diania v obci, kontrolu

míňania, investovania našich peňazí a nakladaním s
obecným majetkom. Poslanec musí mať vo svojej duši česť
pre zodpovednosť, poctivosť a spravodlivosť. Najhoršie,
čo sa môže v obci stať, ak si starosta z poslancov urobí
poslušných psíkov, ktorí za pohodenú kostičku hlasujú
tak, ako to potrebuje starosta, alebo tak, ako sa to hodí. V
našej obci však ešte pred voľbami vznikla tzv. volebná
koalícia viacerých proti sebe stojacich politických strán, a
okrem dvoch nezávislých poslancov tak vlastne vzniklo
zoskupenie poslancov, ktoré sa v socialistickej minulosti
nazývalo "národný front" a tak ako v minulosti, aj teraz, sú
všetky návrhy na obecnom zastupiteľstve schválené,
niektoré dokonca aj mesiac po už predchádzajúcom
rozhodnutí starostu.
Dovoľte mi záverom citovať časť zo Zákona o obecnom
zriadení 369/1990 Zb. § 4 odst.3, pismeno O.
Jednen citát : Samospráva obce – zabezpečuje ochranu
kultúrnych pamiatok v rozsahu podľa osobitných
predpisov (Zákon č.49/2002 o ochrane pamiatkového
fondu) a článok č. 44. odst. 2 z Ústavy Slovenskej
republiky, citujem: Každý je povinný chrániť a zveľaďovať
životné prostredie a kultúrne dedičstvo.
Ďakujem svojim spoluobčanom za prečítanie si článku, ak
bude uverejnený.
Otto Diera, Nitrianske Pravno, Školská ulica 366/11.
Občiansky aktivista proti výstavbe K.D. za Obecným úradom,

NEDAJME SI SVOJE NÁMESTIE !!!
NEBUĎME ĽAHOSTAJNÍ !
Milí spoluobčania! Ako isto viete,chystá sa ďalšia likvidácia
nášho jedinečného námestia. Komunisti nám ako svoj
pomník postavili hotel Vyšehrad a budovu Vjarspolu. Tieto
dva nezmazateľné biľagy budú hyzdiť naše námestie ešte
mnoho desaťročí. Nedopusťme ďalšiu devastáciu tohto
ojedinelého priestoru. Prístavba svojou veľkosťou, tvarom
a materiálom nie je vhodná do historického centra.
Ako viete, nie som rodákom z NP. Žijem tu iba 43 rokov, ale
svojou prácou a snažením som zapísal Pravno do
Európskeho kultúrneho dedičstva cenou Europa Nostra.
Zrenovoval som rozpadajúci sa roľnícky dom. Vtedy sa mi
všetci smiali, čo to robím. Ja som vedel, čo robím a veril
som, že to nie je zbytočná práca. Dnes ku mne chodia
n áv š t e v y z c e l é h o s v e t a a o b d i v u j ú m ô j d o m .
Spolupracujem na ďalšom takomto objekte. Nikto
neobdivuje hotel v Pravne a nikto nebude obdivovať nový
kultúrny dom na námestí, ktorý zatieni našu starú krásnu
radnicu. Pýtam sa, keď sme taká bohatá obec, prečo
nezrenovujeme túto vzácnu stavbu? Nikdy nebola v takom
úbohom stave, ako je za terajšieho vedenia. Toto by mala
byť pýcha našej obce!
PRÍĎTE VŠETCI A POVEDZTE „NIE“ TEJTO PRÍSTAVBE!
NENECHAJTE SI JU NANÚTIŤ HŔSTKOU POSLANCOV,
KTORÍ ZA ŇU BOJUJÚ ZUBAMI-NECHTAMI. PÝTAM SA
PREČO ASI???
Obecné zastupiteľstvo chystá na vás masívnu kampaň za
túto prístavbu, ktorá isto bude stáť veľa peňazí. Pýtam sa z akých peňazí a PREČO ?
Rastislav Haronik
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Postrehy občanov
Rozhodnime rozumom aj srdcom

Moja rodná obec sa mi páči, mám rada tunajších ľudí a
rada tu žijem.
V Nitrianskom Pravne sa narodila moja mamička, ako aj
jej predkovia, a v dospelosti som sa do tejto obce vrátila
žiť, nakoľko bolo mojou prioritou postarať sa o rodičov v
starobe a v chorobe. Spomínam s láskou na prechádzky s
rodičmi po uliciach Nitrianskeho Pravna v čase, keď som
bola malá...mamička mi ukazovala, kde čo v minulosti
bolo, v ktorom dome žili zástupcovia bohatej palety
národnostných menšín Nemci, Židia, ktoré domy
medzičasom zmenili majiteľov...kde bol aký obchodík, ako
vyzerala ulica, či domy v nej, vysvetlila mi, prečo bol
postavený kultúrny dom pri ihrisku a blízko bolo kino,
prečo to bolo mimo historického centra obce a nie
priamo na námestí. Mala som rada tieto prechádzky a
chcela by som, aby aj moje deti a mladá generácia v obci
vedeli, že história našej obce je bohatá a krásna. Zachovali
sa nádherné domy na námestí a aj v bočných uliciach,
kalvária, kostol a sochy, a k týmto krásnym pamiatkam
patrí aj budova radnice, terajšia budova Obecného úradu.
Je dominantou historického námestia a vyniká svojou
architektúrou. Nehovoríme to len my, ktorí máme k obci a
jej histórii osobný vzťah, ale aj z úst mnohých
návštevníkov obce som si častokrát vypočula, že keď
prechádzajú Nitrianskym Pravnom, nikdy neunikne ich
pozornosti táto budova a veľmi sa im páči. Zároveň táto
budova je aj Národná kultúrna pamiatka a námestie je
pamiatková zóna vyhlásená od roku 1991.
V uplynulých rokoch bolo naše námestie bez
rozsiahlejšej diskusie poznačené nie príliš vydarenými
zásahmi a rovnako k estetickému vzhľadu neprispelo ani
množstvo dlažby a pologule v chodníku , ktoré sem-tam
na seba upozornia tým, že sa ľudia na nich potknú a
veľakrát si aj ublížia. Položenie týchto pologúľ medzi
dlažbu na chodníku bol nápad, ktorý zjavne nebol
domyslený. A hoci to nekazí celkový dojem námestia,
núti nás pozerať sa viac pod nohy, než na krásu okolia. Je
to dôkaz, že moderna nie je vždy praktická. Každý z nás sa
asi stretol so situáciou, kedy on alebo jeho blízky nemohol
tadiaľ prejsť s kočiarom alebo invalidným vozíkom. To, čo
podľa mňa na námestí chýba najviac, je viac zelenej
plochy a nie ďalšia budova.
Spolu s niektorými obyvateľmi našej obce už dlhšie
bojujeme proti tomu, aby sa pristavil - doslova nalepil nový, moderný kultúrny dom na historickú radnicu budovu Obecného úradu. Podľa nás jednoznačne pokazí
dojem z námestia a do tohto priestoru nezapadne.
Rovnaký názor má aj odborná verejnosť, ako sú historici a
pamiatkari. Podľa nás je dôležitejšia oprava historickej
budovy Obecného úradu, aby aj naďalej tvorila dominantu
námestia a zachovala sa aj pre ďalšie generácie.
Paradoxom je, že za drahé peniaze chodíme do zahraničia
obdivovať pamiatky. Čudujeme sa, aké sú zachovalé a tu
doma doslova nechávame chátrať historické skvosty. Ako
sme sa zhodli s odborníkmi, ak je z nejakého dôvodu
nevyhnutná prístavba, tak nech sa zvolí taká budova,
ktorá bude nízka, nenápadná a nebude rušiť celkový
vzhľad námestia.
Vždy som bola presvedčená, že obzvlášť na dedine by sme
sa mali snažiť viac o funkčnosť ako pompéznosť. Účelné a
časté využitie robí z kultúrneho domu skutočnú oázu

kultúry a miesto stretávania sa občanov. A takýmto
miestom pre výstavbu nového bezbariérového kultúrneho
domu by mohlo byť miesto pri ihrisku. Tu by bol ideálny
priestor, kde by sa mohli stretávať rôzne komunity ako sú
seniori, mládež, mamičky, dalo by sa tu zriadiť miesto pre
fitness, záujmové krúžky či vývarovňu pre seniorov. Táto
vývarovňa by navyše vytvorila pracovné miesta a tiež
pomohla občanom, ktorí by v kultúrnom dome
organizovali svoje rodinné oslavy či podujatia, lebo nie
každý z našej obce má na catering a drahé priestory na
prenájom pri svadbách, či iných udalostiach v rodine. Som
presvedčená, že takto koncipovaný kultúrny dom by
pomáhal každodenne občanom a využíval by sa častejšie.
Takto si predstavujem kultúru pre všetkých. V čase, keď
vďaka eurofondom vieme skrášľovať a vylepšovať obce,
kde žije viac národností, bolo by chybou toto nevyužiť –
ako riešiť rekonštrukcie či výstavby z vlastných obecných
zdrojov, a tak sa zadĺžiť na dlhé roky. Radšej za ušetrené
peniaze spojme chodníkmi Vyšehradné a Solku s
Nitrianskym Pravnom, a aj prístrešok pred Dom smútku
v obci by sa nám zišiel.
Vo vyhlásenom referende rozhodujme nielen rozumom,
ale aj srdcom, pričom by sme mali mať na pamäti, že naše
rozhodnutie bude mať dopad aj na ďalšie generácie. Pri
hlasovaní by sme si mali položiť otázku: jednak čo z
histórie zanecháme našim deťom, a tiež či radšej
neuprednostníme zábavu nerušenú ruchom
frekventovanej cesty – ako drahú, modernú budovu
kultúrneho domu na námestí, do ktorého sa bude dať v
papučkách prejsť z Obecného úradu, ale jej využitie
nebude pre širokú verejnosť také všestranné.
Keďže výstavba modernej budovy kultúrneho domu je
vážnym zásahom do vzhľadu námestia, sme presvedčení,
že o tejto veľkej investícii by nemali rozhodovať len 11
poslanci a starosta, ale hlavne obyvatelia obce. Investícia
je asi 100 tisíc eur na projektovú dokumentáciu a viac ako
2 milióny eur na stavbu, a ešte k tomu tisíce na zariadenie.
A tieto financie treba rozumne využiť.
Inak, pamätáte si, aké boli super zábavy na ihrisku?
Napríklad Memorial...
Katarína Ivaničová

Detské neoplotené ihrisko

Chcela by som poukázať, že naša pekná obec Nitrianske
Pravno, ktorá má aj veľa malých detí – nenachádza sa v nej
ani jedno slušné, pekné oplotené detské ihrisko, ktoré tu
veľmi chýba. Kde by rodičia stále neobháňali a
nekontrolovali deti, aby nevybiehali na cestu. Kde by sa
nepremávali autá z každej strany. Napríklad v pamiatkovej
zóne pri obecnom úrade nie je veľmi dobre vymyslené,
vyriešené, a nie je upravené pre deti. Ďalšie rozložené
preliezačky a hojdačky pri pamätníku – podľa mňa vyzerá
to nepekne. A kde je vstup na preliezačky a hojdačky?
Prekračovaním lavičiek... nesplnené podmienky pre deti.
Radšej tam mohla byť nasadená nová tráva a kvety. Ani pri
nových bytovkách na ul. Hviezdoslavova nie je nič vhodné
pre deti, len betónové ihrisko oplotené pletivom, kde je
neustále neodtekajúca voda a veľa psíčkarov!!!
Okolité dediny Tužina, Kľačno, Pravenec majú oplotené
detské ihriská. Priestorov na to máme, aby sa jedno detské
ihrisko dalo postaviť. Týmto by som chcela upozorniť na
tento nedostatok v našej obci.
Jana Stovičková
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Na festivale Sviatku kultúry a vzájomnosti v Kežmarku
Karpatskonemecký spolok na Slovensku,
mesto Kežmarok, Slovenské národné
múzeum – Múzeum kultúry karpatských
Nemcov v Bratislave, Múzeum Kežmarok a
Karpatskonemecká mládež zorganizovali už
XXIII. Sviatok kultúry a vzájomnosti, ktorý sa
uskutočnil v dňoch 22. a 23. júna. Na tomto
podujatí prezentujú svoju kultúru, zvyky a
obyčaje obyvatelia nemeckej národnostnej
menšiny žijúcej na
Slovensku a v Európe už od
roku 1996. Cieľom sviatku je
uchovanie a rozvoj tradícií,
výmena skúseností,
vzájomné porozumenie a
poznanie, vyjadrenie
tolerancie a úcty k odlišnej
kultúre a zvyklostiam, ako
aj odstraňovanie
predsudkov v myslení a
chápaní kultúry menšín.
Program slávnosti začal v
piatok 22. júna v ZŠ na
Hradnom námestí
vyhodnotením súťaže v
prednese poézie a prózy v
nemeckom jazyku. Primátor
mesta Kežmarok PhDr. Mgr.
Ján Ferenčák prijal v priestoroch Mestskej
radnice dvoch študentov Kežmarského lýcea
a ocenil ich cenou Nadácie Dr. Antala
Genersicha - medzinárodne uznávaného
profesora Budapeštianskej univerzity.
Ďalším aktom programu bolo odhalenie
pamätnej tabule v budove lýcea
talentovanému pedagógovi, hudobnému
teoretikovi, skladateľovi a klaviristovi
Ernestovi Genersichovi /1902 - 1956/,
zakladateľovi populárnej hudby. Jeho
evergreeny spievali významní speváci ako
František Krištof Veselý, národný umelec
Janko Blaho, Milan Lasica a iní, a ktoré
dodnes oslovujú mnohých ľudí a interpretov,
a aj po dlhej dobe prinášajú radosť a
potešenie. Návrat ľudí k tejto hudbe je
dôkazom jej pretrvávajúcej hodnoty.
V múzeu Kežmarok prebehlo otvorenie
výstavy „V dvoch svetoch - nemecké
menšiny “.
Návštevníci si mohli prezrieť aj stálu
expozíciu automobilových veteránov.
Sprievodným podujatím prvého dňa
slávnosti bol koncert na mestskom pódiu pri
Radnici.
Členovia KNS z Nitrianskeho Pravna kolektív výšivkárok a spevácka skupina
Probner Echo prijali pozvanie na druhý deň
tohto festivalu v sobotu 23. júna.
Komfortným autobusom sme sa dostavili k
unikátnemu a vyhľadávanému skvostu
Spiša, ktorým je 301 rokov starý Drevený
artikulárny kostol, zapísaný v zozname
UNESCO. Táto pocta mu patrí aj vďaka
výstavbe len počas troch mesiacov bez
použitia kovových klincov a vďaka švédskym
námorníkom, ktorí dali stropu tvar
prevrátenej provy lode, a okná sú okrúhle
tiež ako na lodi. Tento evanjelický Kostol
N a j s v ä t e j š e j Tr o j i c e p a t r í m e d z i
najvzácnejšie sakrálne pamiatky Slovenska.

Tu sa konala ekumenická bohoslužba. Hostia
tu v tichu vnímali najmä krásny interiér ornamentálny oltár a maľby na strope.
Dychová hudba Posaunenchor z Mníška nad
Hnilcom, jemné zvuky organu, na ktorom hral
pán Roman Uhlár z Kežmarku, sprevádzali
priebeh bohoslužby a príhovory kňazov
p á n a J o z e f a Ve re š č á k a z P o p r a d u a
rímskokatolíckeho kňaza pána Hermanna

Overmeyera zo Sachrangu z Bavorska. Ich
podstatou bola myšlienka skromnosti v
živote ľudí s mottom : „Naučil som sa
uspokojiť s málom“.
Po bohoslužbe sa návštevníci v sprievode
prešli vyzdobeným mestom ku
Kežmarskému hradu, jedinému úplne
zachovanému hradu na Spiši. Na nádvorí
dychovka Štós už veselo vítala hostí. Ani
začínajúci dážď nezabránil uskutočneniu
p o d u j a t i a . P re d h l a v n ý m k u l t ú r n y m
programom zaznela hymna Spiša v podaní
predsedu KNA pána Jána Königa a úvodné
pozdravné príhovory organizátorov
podujatia predsedu KNS a riaditeľa Múzea
kultúry karpatských Nemcov Dr. Ondreja
Pössa CSc., primátora mesta Kežmarok PhDr.
Mgr. Jána Ferenčáka, predsedkyne KNS v
Nemecku pani Brunhilde Reitmeier Zwick a
iných významných hostí a osobností. Záštitu
nad podujatím mal veľvyslanec Spolkovej
republiky Nemecko Dr. Joachim Bleicker s
finančnou podporou Ministerstva vnútra
Spolkovej republiky Nemecko a Fondu na
podporu kultúry národnostných menšín.
Naše výšivkárky pohotovo urobili výstavku
svojich ručných prác - výšiviek, šitých čipiek,
tkaných kobercov, šperkovníc, ktoré
p r i ť a h o v a l i z v e d a v é p o h ľ a d y. K r á s a
vytvorená zručnosťou, jemnocitom a
trpezlivosťou – charakteristickou aj pre
oblasť výšiviek z Nitrianskeho Pravna.
Svojou mravčou prácou sa nielen ženy
rozhodli pre zachovanie výšivky,
najkrajšieho prejavu ľudovej kultúry
nahromadenej storočiami. Motívy srdiečok
spojených do štvorlístka nemali chybu.
Tak ako očiam lahodí krásny vyšívaný kroj,
čipka či pekný tkaný koberec, tak srdcu dobre
padnú hrejivé slová ľúbezných piesní,
hovoriace o vrúcnom vzťahu k rodnému
kraju, kráse prírody, o láske a potrebe
opätovať ju, o nehe, vernosti a vďačnosti.

Život človeka však poznačí aj bôľ a trápenie,
ktoré mu bránia v napredovaní, ale vždy je tu
viera vo víťazstvo nádeje, o ktorej sa spievalo
aj v jednej z piesní výberu našej speváckej
skupiny Probner Echo.
Milým prekvapením bolo stretnutie s tromi
študentkami z nemeckého mesta
Regensburg, ktoré študujú slovenský jazyk.
Prejavili záujem najmä o náš výber piesní ,
nakoľko jedna z nich študuje
aj hudbu. Páčili sa im piesne,
ktoré sa spievajú v
nemeckom aj slovenskom
jazyku, a boli zvedavé na
naše vystúpenie. Aj tieto
dievčatá, ktoré odmenili
naše vystúpenie
temperamentným
potleskom, za prejavený
záujem dostali pozvánku z
rúk pána Alfréda Šverčíka
na naše augustové
slávnosti Hauerlandu.
Vystúpenia domácich
skupín obohatili členovia
Team Alpin Trio z Rakúska,
ktorí svojím vystúpením
roztancovali mnohých ľudí z
publika. V domácej skupine Jána Berkyho
Mrenicu ml. znela aj francúzština.
Napokon aj počasie sa umúdrilo a prežili sme
peknú prvú letnú sobotu. Potešili sme sa aj
malému milému darčeku.
Sme radi, že aj my sme mohli prispieť k
tvorbe tejto aktivity stredoeurópskeho
významu.
Za tento vydarený pobyt na festivale chceme
v mene KNS v Nitrianskom Pravne poďakovať
celému organizačnému výboru,
spoluorganizátorom, sponzorom, hosťom i
našej predsedkyni KNS Hauerlandu – pani
Hildegarde Steinhüblovej. Všetkým, ktorí
mali akúkoľvek účasť na realizácii tejto
slávnosti a zaslúžili sa o príjemný kultúrny a
umelecký zážitok, patrí naša vďaka.
Mgr. Edita Antolová
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Čas nezastavíš

Čas opäť nezabudol pripísať ďalší rok. Zastavil sa
v kalendári a vpísal sa do spomienok spolužiakov, ktorí sa
zišli 2. júna 2018 v hoteli Vyšehrad, aby oslávili krásne
jubileum 70 rokov.
Slávnostnú atmosféru umocnilo vystúpenie speváckeho
zboru TENEREZZA pod vedením dirigentky pani Alice
Matušíkovej DiS. art. Výber repertoáru bol pestrý
a rozospieval aj niekoľko účastníkov v sále.
Dobrá nálada pokračovala v priebehu celého večera, kde
sme si pri hudbe a tanci zaspomínali na čas, ktorý sme
strávili v školských laviciach; na priateľstvá, ktoré
pretrvávajú až do dnešných dní.
Spolužiakom, ktorí sa podieľali na príprave tohto
stretnutia, patrí poďakovanie za dobrú organizáciu
uvedeného podujatia.
Júlia Hrabovská

MDD V MASKÁCH
Dátum 1. jún patrí tradične
tým najmenším členom
našej spoločnosti – deťom.
Príjemná atmosféra, skvelá
nálada a bohatý program
plný hier tanca , spevu a
zábavy, v takom duchu sa
niesol tento deň v našej
materskej škole.
Celá materská škola sa
premenila na
rozprávkovú
krajinu , v

ktorej sa stretli takmer
všetky rozprávkové bytosti
– princezničky, spidermani,
piráti, klauni, ale i zvieratká,
včielky či zajačiky.
Návštevou nás poctil aj pán
Viktor Guľváš – známy ako
VIKTOR.
Pre detičky mal pripravené
krásne piesne, ktoré mali
vzdelávací charakter .
Spievali sme o farbách, o
zvieratkách a podobne. Pán

viac foto

Viktor detičky pochválil, lebo
deti z našej materskej školy
boli pripravené a texty od uja
Viktora poznali.
Následne sa konala
diskotéka v maskách, hrali
sme sa rôzne pohybové hry.
Na záver programu bolo
každé dieťatko odmenené
medailou. Pre pani učiteľky
bol zas odmenou úsmev na
tváričkách detí

Dňa 23.05.2018 sme
Mgr. Veronika Figurová prijali pozvanie od našich
kolegýň z MŠ Kanianka na
športovú olympiádu,
ktorá sa každoročne koná
viac foto
v inej materskej škole.
Našu MŠ reprezentovali traja predškoláci
– Marcus Thomas Maslen, Damián
Bukovínky a Milan Jakubjak – v súťažných
disciplínach beh na 20 m, hod do diaľky a
skok znožmo. Deti sa spoločne rozcvičili
a postupne začali súťažiť v jednotlivých
d i s c i p l í n a c h . At m o s fé ra s a p o č a s
olympiády niesla v športovom duchu,
veľká pochvala patrí všetkým, ktorí sa
podieľali na organizácii tohto podujatia.
Naši predškoláci si okrem krásneho
zážitku odniesli aj medailu a štedré
balíčky s odmenou, na 1. mieste
stupienku víťazov sa umiestnil Marcus T.
Maslen v behu na 20 m. Gratulujeme a
tešíme sa, že máme takéto šikovné
športové talenty v MŠ.

Vystúpenie hudobno-pohybového krúžku z MŠ
na „TRADIČNOM PRAVNIANSKOM JARMOKU.“
Vždy v sobotu pred Jánom sa v našej obci potlesk.
p r a v i d e l n e k o n á u ž „T R A D I Č N Ý
PR AVNIANSKY JARMOK“. Na týchto
oslavách nemôže chýbať vystúpenie detí z
MŠ. Aj tento rok 23. júna 2018 sa s
vystúpením prezentovali deti z
hudobno-pohybového krúžku z našej
materskej školy pod vedením p. uč.
Jamrichovej a p. uč. Leitmanovej. Deti
hravo zvládli choreografiu ľudového
tanca „Anka, Anka“ v krojoch, či cvičenie s
hudbou s názvom „Cvičíme s Kubíkom“.
Prispeli tak k vynikajúcej jarmočnej nálade
a za svoje vystúpenie zožali opäť veľký
O. Jamrichová

ŠPORTOVÁ OLYMPIÁDA
Materských škôl v Kanianke

Mgr. Veronika Figurová
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Naši budúci školáci sa lúčili s materskou školou na
pirátskej noci v MŠ dňa 15.06.2018 a rozlúčkou na
Obecnom úrade dňa 21.06.2018.
V piatok 15. júna bol pre deti, ktoré nastupujú od
septembra do ZŠ, výnimočný. Vrátili sa do MŠ v
podvečerných hodinách, oblečení ako piráti a vydali sa
spolu s pani učiteľkami na plavbu plnú dobrodružstiev.
Čakal ich pestrý program, od čítania pirátskeho odkazu,
cez prekonávanie prekážok, hľadanie pirátskej mapy,
súťaženie medzi družstvami, rôzne pohybové a výtvarnopracovné činnosti, večerná hostina, skúška odvahy v tme s
baterkami a hľadanie pirátskeho pokladu, ktorý bol pre
deti najväčšou odmenou. Určite nezabudnuteľným
zážitkom bol pre deti spánok v škôlkarských postieľkach.
Ďakujeme výboru ZRŠ za poskytnuté financie a rodičom
za pomoc pri zakúpení občerstvenia a sladkostí do
balíčkov.
Dňa 21. júna sa deti slávnostne rozlúčili s celým
kolektívom MŠ na OÚ v Nitrianskom Pravne krásnym
programom. Pán starosta spolu s pani zástupkyňou pre
MŠ deťom odovzdali osvedčenia o ukončení
predprimárneho vzdelávania a darčeky od výboru ZRŠ. Na
konci rozlúčky sa pani zástupkyňa
poďakovala p. Páleschovej za členstvo vo
výbore. Našim budúcim školákom prajeme
veľa šťastia v ZŠ.
Mgr. Veronika Figurová

viac foto

Krásne teplé a slnečné počasie sme v utorok 5.6.2018
využili na návštevu ZOO v Bojniciach. Deti s radosťou v
očiach prichádzali do materskej školy a od rána
rozprávali o zvieratkách, ktoré v ZOO budú, a ktoré
spoločne uvidíme. Cesta autobusom, vystupovať – a
sme tu. V plnej kráse sa nám predviedli medvede,
opice, levy, slony i ďalšie zvieratká. Detičky pozorovali
a všímali si – ako zvieratká vyzerajú, čo robia, a pýtali
sa množstvo zvedavých otázok. Prežili
sme krásny deň a postrehy detí sa
premietli do ich výtvarných prác, ktoré
zdobia chodby materskej školy.

Návšteva v ZOO Bojnice

Bc. Zuzana Tomková

viac foto

SLÁVNOSTNÉ OCEŇOVANIE
Dňa 6. 6. 2018 sa v Kultúrnom a
spoločenskom stredisku Prievidza
uskutočnilo slávnostné oceňovanie víťazov
olympiád, vedomostných a umeleckých
súťaží organizované Centrom voľného času
Prievidza v spolupráci s Maticou Slovenskou,
OÚ Trenčín a mestom Prievidza. V školskom
roku 2017/2018 sa do rôznych súťaží zapojilo
1158 detí z 38 základných škôl a gymnázií.
Ocenenia si prevzali prví traja najlepší z
každej oblasti, spolu ich bolo 157. Za Spojenú
š ko l u N i t r i a n s ke P r a v n o b o l i o ce n e n í
nasledovní žiaci:
Johanna Mária Richter za 1. miesto
Matematická olympiáda v kategórii Z5,
pripravovala PaedDr. Petra Drábiková,

Stela Krajči za 1. miesto Nemecký jazyk v
kategórii A, pripravovala Mgr. Juliana
Pálešová
Marek Smatana 2. miesto Anglický jazyk v
kategórii 1B, pripravovala Ing. Andrea Srnová.
Ocenenia si žiaci prevzali z rúk zástupcov
mesta, riaditeľky CVČ Prievidza Mgr. Miriam
B e n c o v e j , z á s t u p c u O d b o r u š ko l s t v a
Okresného úradu Trenčín Tibora Bélika a
zástupcov Matice Slovenskej.
Oceneným žiakom srdečne blahoželáme,
želáme im do budúcnosti veľa nadšenia a
odhodlania pracovať na sebe, neustále sa
posúvať a rásť, a napĺňať tak svoje ciele a
priania.
PaedDr. Petra Drábiková
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PROJEKT FINANČNÁ SLOBODA
Žiaci deviateho ročníka sa zúčastnili v
priebehu druhého polroka projektu
FINANČNÁ SLOBODA. Je zameraný
predovšetkým na zvýšenie finančnej
gramotnosti mladej generácie. Ide o
moderný spôsob zážitkovej výučby, ktorá
prináša zmenu myslenia a správania
študentov v riadení osobných financií.
Počas štyroch kôl sa pod vedením lektorky
Mgr. Martiny Lettrichovej naučili rozmýšľať
tak, aby sa v budúcnosti dokázali čo
najlepšie postarať o svoje financie,
zabezpečili sa na dôchodok a vyhli sa
osobnému bankrotu či nevýhodným
pôžičkám a zadĺženiam. Naučili sa, čo je
hrubá a čistá mzda, z čoho a kam idú
všetky odvody. Čo všetko sa nimi realizuje.
Cieľom hry je priviesť hráča k finančnej
nezávislosti v období odchodu do
dôchodku.
Počas jednej hry museli absolvovať 30
rokov v jednej domácnosti s fiktívnou
rodinou a robiť všetky rozhodnutia
týkajúce sa financií. Level sa každou hrou

zvyšoval. Raz rodinu navštívil zlodej,
inokedy zasiahla príroda formou záplavy
alebo požiaru. Niektorým počas hry umrel
otec... Deti museli pohotovo zareagovať a
zariadiť sa tak, aby ich to finančne
nezruinovalo. V každej hre mali iný rodinný
rozpočet, iné východiskové pozície. Museli
riešiť plánovanie, príjem, prácu,
hospodárenie s peniazmi, úvery a dlhy,
investovania, sporenia, riadenie rizika a
poistenie. Produkty v hre majú veľa
vlastností reálnych produktov, preto sa pri
rozhodovaní vychádza z reálneho sveta a
podmienok. Účelom hry je splniť všetky
ciele rodiny: vlastná nehnuteľnosť na
bývanie, veľký cieľ rodiny (napr. vzdelanie
detí, dovolenka, chata...) a najväčší a
hlavný cieľ – finančná nezávislosť aspoň vo
veku 60 rokov rodičov.
Po štyroch leveloch by mali byť deti
schopné urobiť správne rozhodnutia
týkajúce sa ich a v konečnom dôsledku aj
našej budúcnosti.
Mgr. Zuzana Elischerová

Úspechy na celoslovenskej súťaži v Kežmarku
Dňa 22. júna 2018 sa pod Tatrami v
malebnom mestečku Kežmarok stretli
víťazi školských a regionálnych kôl v
prednese poézie a prózy v nemeckom
jazyku. Zišli sa na pôde Základnej školy –
Hradné námestie, aby si zmerali svoje
recitátorské schopnosti v rámci
celoslovenského kola organizovaného pre
všetky školy patriace do siete
národnostných menšín.
Našu školu reprezentovali tieto
talentované recitátorky, ktoré
pripravovala Mgr. J. Pálešová:
Stela Krajči - 6. A
Tamara Bieliková - 6. A
Sofia Solčányová - 4. A
Lenka Krpelanová - 4. A
Súťažiaci z Bratislavy a Nitrianskeho
Pravna pricestovali kvôli väčšej
vzdialenosti už deň vopred a boli ubytovaní
v ubytovni v blízkosti historického centra a
pešej zóny. Podvečer pred súťažou tak
v y u ž i l i p r í j e m n é p o č a s i e a če r s t v ý
t a t r a n s k ý v z d u c h n a p re c h á d z k y a
obhliadku mesta.
Súťažiaci z Chmeľnice, Starej Ľubovne,
Medzeva a domáci z Kežmarku to mali
blízko, dostavili sa až na druhý deň.
Súťaž začala v piatok o 9:00 prezentáciou,
privítaním súťažiacich, hostí a členov
poroty. Po oficiálnom otvorení riaditeľom
školy pánom Mgr. Miroslavom Beňkom sa
celoslovenské kolo začalo. Súťažilo sa
paralelne v dvoch triedach, zvlášť sa
hodnotila poézia, zvlášť próza v troch
kategóriách: 3. - 4. , 5. 6. 7. , 8. a 9. ročník.
Porotu tvorili vyučujúce nemeckého jazyka
z jednotlivých škôl a hodnotili podľa
nasledovných kritérií: výber ukážky,
výslovnosť, recitačné schopnosti a celkový
dojem. Konkurencia bola veľká a
vyrovnaná, porota mala mimoriadne ťažkú

úlohu pri udeľovaní bodov a hodnotení.
Rozhodujúce boli naozaj iba detaily.
Naše recitátorky obstáli nasledovne:
 Lenka Krpelanová v kateg. 3. – 4. ročník
– poézia - 3. miesto,
 Stela Krajči v kateg. 5. – 7. ročník
– poézia – 3. miesto,
 Sofia Solčányová v kateg. 3. – 4. ročník
– próza - 2. miesto,
 a Tamara Bieliková v kateg. 5. - 7. ročník
– próza – 3. miesto.
Srdečne blahoželáme!
Okrem diplomov a cien získali naše
súťažiace nielen nové skúsenosti, ale
predovšetkým motiváciu venovať sa aj
naďalej nemeckému jazyku nad rámec
svojich školských povinností.
Teší nás, že ich snaha a námaha pri učení
sa textov v rámci svojho voľného času, či
počas nácvikov bola takto vysoko
ohodnotená a ocenená.
Ivona Haneschová

PRAVNIANSKE ZVESTI
Vzdelávací program
Slovenského národného strediska
pre ľudské práva
Dňa 6. 6. 2018 absolvovali žiaci ôsmych
ročníkov našej školy zaujímavý a
mimoriadne poučný vzdelávací program
zameraný na problematiku diskriminácie,
šikany a kyberšikany medzi mladými
ľuďmi. Viedla ho sl. Michaela Staníková zo
Slovenského národného strediska pre
ľudské práva (SNSĽP) so sídlom v
Bratislave. Stredisko disponuje tromi
regionálnymi kanceláriami v mestách
Žilina, Banská Bystrica a Košice s cieľom
vytvorenia poradenskej a monitorovacej
siete na regionálnej úrovni pre oblasť boja
a ochrany proti všetkým formám
diskriminácie. Okrem množstva aktivít
ponúkajú a realizujú pre základné a
stredné školy rôzne podujatia s internými
lektormi. Pútavo, kreatívne a interaktívne,
s využitím hier, modelových situácií,
prezentácií či filmov, prinášajú informácie
o ľudských právach, tolerancii,
multikulturalizme a nediskriminácii. Z
ôsmich ponúknutých tém sme si vybrali
aktuálnu tému - „Šikana a kyberšikana“.
K a žd á t r i ed a m a l a v yh ra d e n é dve
vyučovacie hodiny.
Na prvej hodine bola žiakom v krátkosti
predstavená činnosť SNSĽP, vymedzené
pojmy: rovnaké zaobchádzanie, zákaz
diskriminácie, rovnosť príležitostí,
Antidiskriminačný zákon a ako sa v ňom
orientovať. Na druhej hodine im boli
vysvetlené príčiny, motívy a vzťahy v
rámci šikany, vymedzené pojmy: konflikt,
šikana, kyberšikana, sociálne siete,
messengere, web, či SMS ako aktuálna
scéna súčasného šikanovania a ako sa na
nich chrániť.
Sl. Staníková podrobne a veku primerane
priblížila žiakom danú problematiku
formou zaujímavých prezentácií,
príspevkov, informačných panelov,
letáčikov a hovoreného slova.
Cieľom projektu bolo, aby mladí ľudia,
ktorí v dnešnej dobe trávia takmer všetok
svoj voľný čas s mobilným telefónom v
ruke, za počítačom a na internete, boli
informovaní a oboznámení o možných
rizikách a nástrahách, ktoré napriek
všetkým vymoženostiam dnešnej doby
informačné technológie prinášajú a môžu
následne negatívne ovplyvniť ich životy.
Žiaci dostali poučné informácie, ako sa v
jednotlivých situáciách zachovať, ako
postupovať, ak by sa niekedy v živote s
nejakou formou šikany alebo kyberšikany
stretli. Žiakov téma mimoriadne zaujala a
mali množstvo otázok.
Tolerancia šikany a kyberšikany na
našej škole je nulová. Preto nám
problematika v rámci tejto témy nemôže
byť a ani nie je ľahostajná. Na základe toho
situáciu v tomto smere neustále
monitorujeme, formou dotazníkov
zisťujeme atmosféru v jednotlivých
triedach či medzi jednotlivými žiakmi
navzájom. Na základe ich vyhodnotenia
sa v prípade akéhokoľvek náznaku
okamžite konajú následné opatrenia.
I. Haneschová
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OSOBNOSŤ
HUDOBNÉHO
ŽIVOTA
dohodnutých niekoľko verejných
koncertov v Bratislave, rozbehnutú
spoluprácu s rozhlasom. Sľubnej kariére
nestálo nič v ceste. Koniec jej však
urobila 2. svetová vojna. V roku 1939 sa
rodina presťahovala do Gelnice na Spiši a
nahrávky do rozhlasu musela odrieknuť.
Venovala sa starostlivosti o rodinu.
Po skončení 2. svetovej vojny sa rodina
p r e s ť a h o v a l a d o B r a t i s l a v y, a l e
spoločenské pomery neumožnili
plnohodnotné uplatnenie špičkovej
interpretky. Nemecký pôvod, brat v
západnom Nemecku (Eduard Diera,
fotograf a hudobník), mladší brat Alois
padol na "nesprávnej" strane – to všetko
boli dôvody pre šikanu. Nadaná
klaviristka nemohla hrať.

ELEONORA HORÁČEK (1908 - 2008 - 2018)

Hudobný život v Nitrianskom Pravne je na obec našich rozmerov - čulý a bohatý.
V obci spieva a hrá niekoľko hudobných
skupín, speváckych súborov a zborov, je
tu veľmi dobre pracujúca Základná
umelecká škola, ktorá počtom žiakov
patrí k najväčším v okrese. Ľudia sa vo
svojom voľnom čase radi venujú hudbe,
hrajú na hudobných nástrojoch, spievajú
a stretávajú sa s ostatnými, ktorým
hudba rovnako učarovala.
Nie inak, snáď ešte intenzívnejšie,
prekvital hudobný život v Pravne aj v
minulosti. "Takmer v každom dome mali
trúbku", spomínajú pamätníci. V Pravne
ešte pred 2. svetovou vojnou fungovalo
niekoľko dychových hudieb, niekoľko
sláčikových hudieb a aj kapely, ktoré sa
venovali súčasnej modernej hudbe.
Vzťahu k hudbe sa mnohí venovali doma
v rodine a tento vzťah tkvel v ľudovej
hudbe. Avšak aj v kostole hral sláčikový
orchester, ktorý sprevádzal na veľké
sviatky sv. omše a podľa zachovaných
prameňov a notového materiálu je
možné povedať, že to bolo naozaj na
veľmi dobrej úrovni. Deti od
najmenšieho veku a mládež spievali a
tancovali v kolektívoch. Niektorým sa
hudba stala aj profesiou.
Jednou z nich je Eleonora Horáček
/Horacsek/, rod. Diera. Dcéra učiteľa,
speváka a organistu Aloisa Dieru a
Magdaleny rod. Kusmann, sa stala
klaviristkou a umelkyňou. Narodila sa 4.
augusta 1908 v Kľačne, kde bol jej otec v
tom čase učiteľom a organistom.
E l eo n o ra / No r k i/ , m a l a š t y ro c h
súrodencov, narodila sa tretia v poradí a
všetkých 5 detí po rodičoch zdedilo
hudobné nadanie. Otec, učiteľ, u dcéry
od útleho veku pozoroval mimoriadny
talent a venoval mu náležitú pozornosť.
Ako 9-ročná sa venovala klavíru už
systematicky spolu so svojím bratom

Lacim. Ako odmenu za každú bezchybne
zahratú skladbu dostali deti niekoľko
d r o b n ýc h s t r i e b o r n ýc h h a l i e r o v.
Onedlho mala Norki našporených celých
10 korún. Aby dokázala odbúrať trému,
musela odmalička pri návštevách a
rôznych slávnostných príležitostiach
hrať spamäti niekoľko kompozícií aj pred
väčšou spoločnosťou. Pri jednej
návšteve v Turci, v dedine Háj, kde boli
jej strýkovia Lacibáči a Janibáči farármi,
hrala pred veľkým publikom, v ktorom
bol aj lekárnik Chládek. Ten rozpoznal
talent a zorganizoval stretnutie, na
ktorom mohla mladá klaviristka
predhrať profesorovi Rupeldtovi. Toto
stretnutie prinieslo úspech a posunulo
Norki ďalej k Mikulášovi SchneideroviTrnavskému a Viliamovi FigušoviBystrému, ktorí boli už v tej dobe slávni a
uznávaní skladatelia a pedagógovia.
Všetci uvedení radili otcovi, aby dal
dievča hudobne vyškoliť.
V tomto čase zakladali v Bratislave
hudobnú akadémiu (dnešné
konzervatórium). Ako 13-ročná (1921)
bola Eleonora Diera prijatá na štúdium
klavírnej hry a dostala sa do triedy
riaditeľa školy prof. Fritza Kaffendu. Na
škole pôsobil aj menovaný prof. Rupeldt.
Ako 17-ročná sa Norki stala najmladšou
absolventkou hudobnej akadémie. Svoje
štúdium ukončovala po siedmich rokoch
interpretáciou Klavírneho koncertu Esdur skladateľa Franza Liszta spolu s
orchestrom.
Týmto skvelým výkonom, o ktorom zvesť
sa v umeleckých kruhoch r ýchlo
rozšírila, sa mladá umelkyňa bez
prijímacích skúšok dostala na Vyššiu
hudobnú majstrovskú školu v Prahe. Tu
bol jej vedúcim učiteľom prof. Karol
Hoffmeister, u ktorého pokračovala v
štúdiu hudby. Normálne trvalo štúdium
na tejto škole 4 roky. Ale Eleonora Diera,
ktorá oplývala talentom, pracovitosťou a
vytrvalosťou zvládla školu za dva roky !!!
Ako absolventskú interpertáciu si
vybrala Sonátu Ludwiga van
Beethovena, opus 111. Je to jedna z
posledných majstrových sonát a patrí k
technicky najťažším zo všetkých jeho
sonát.
Po ukončení štúdia na Majstrovskej
škole sa Norki vrátila k rodičom do
Kľačna, vydala sa za školského
i n š p e k t o r a Vo j t e c h a H o r á č k a z
Prievidze, presťahovala sa do Prievidze,
kde vyučovala klavír. V manželstve sa
narodili dve deti Dagmar a Ivan.
Keďže mladá umelkyňa si aj popri dvoch
deťoch a domácnosti našla čas na
cvičenie, udržiavala si svoju klavírnu
techniku, hrala vynikajúco. Mala

Postupom času sa povojnová situácia
upokojila a Eleonora Horáček si našla
prácu ako učiteľka hry na klavír na
Hudobnej škole v Bratislave. Aj tu
dosahovala so svojimi žiakmi pekné
úspechy. V meste, okrese, postupne v
kraji, aj na štátnej úrovni. Držala latku
vysoko, čo sa mnohým nepáčilo, ale jej
meno sa stalo v odborných kruhoch
známym. So žiakmi pracovala vždy s
láskou, ale prísne a vytrvalo. Tieto
vlastnosti, ktoré ju sprevádzali celý život
vštepovala svojim zverencom. Boli to jej
vlastnosti a výsledky jej práce, na základe
ktorých bola pozvaná do pedagogického
zboru Bratislavkého konzervatória, kde
mohla vo svojej úspešnej práci
pokračovať ďalej. Popri pedagogickej
činnosti sa venovala aj koncertnej
korepetícii. Sprevádzanie sólových
hudobníkov je náročná práca, ktorá
vyžaduje mimoriadne sústredenie počas
štúdia diel a počas vystúpení. Eleonora
Horáček bola vyhľadávanou
korepetítorkou.
Z konzervatória odišla po 35-tich
odučených rokoch do zaslúženého
odpočinku a ešte dlhé roky žila v
Bratislave v kruhu svojich detí, vnúčat
Dušana, Janky, Thomasa a Kataríny, a
pravnúčat. Často navštevovala aj
príbuzných v Pravne a veľmi rada čítala
Deutsch Probner Heimatblatt. Rodinu
opustila 10. apríla 2008, kedy Eleonora
Horáček, rod. Diera umrela v
úctyhodnom veku nedožitých 100 rokov.
Pripomíname si teda 10 rokov od jej
úmrtia. Jej pamiatke patrí česť, ako aj jej
práci a t vorivému životu na poli
hudobného umenia!
Biografické údaje zo života Eleonory
Horáček a jej rodiny bolo možné
s p ra cova ť n a z á k l a d e m at e r i á l ov
z o z b i e r a n ý c h M U D r. E r n e s t o m
Paldaufom, ktoré sú súčasťou obecného
archívu.
Andrej Richter
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Detský tenisový turnaj
V sobotu 9. 6. 2018 členovia tenisového
oddielu zorganizovali pre našich
najmenších detský tenisový turnaj.
Turnaja sa zúčastnili deti od 8 do 15
rokov, ktoré boli rozdelené do troch
skupín podľa výkonnosti: chlapci,
dievčatá a MIX. Hralo sa systémom
„každý s každým“ na jeden víťazný set.
Zo začiatku bolo vidieť na deťoch menšiu
trému a úvodné takzvané oťukávanie už
po niekoľkých gemoch vystriedala
kvalitná hra a veľmi
pekné výmeny. Najmä v
chlapčenskej skupine bol
každý zápas vyrovnaný,
kde sa rozhodovalo až v
samom závere. Celkovo
viac foto

na deťoch vidno pokroky, niektoré sú
nám už takmer vyrovnanou partiou a nás
veľmi teší, že stále majú z tenisu radosť.
Pre hráčov, organizátorov a účastníkov
bolo pripravené občerstvenie. Veľmi sme
sa všetci potešili domácim koláčikom,
ktoré upiekli mamičky našich malých
tenistov. Podporiť deti prišla aj ich
trénerka Lucka Vršková a k dobrej nálade
prispelo aj slnečné počasie.
Členovia TO ďakujú všetkým účastníkom
a priateľom za podporu tenisového
oddielu. Do cien nám prispeli: Július
Pastorek-PENTIMEX, Peter LenčešREVISERVIS, Peter Oller-INTERGIPS,
Potraviny-DOMANIK, Peter Mucha, Lesy
SR.
Marek Oller

Medzinárodný deň detí na rybníku
V sobotu 2. júna Občianske
združenie Bôrik pripravilo
pre deti pri príležitosti
Medzinárodného dňa detí
rybárske preteky „chyť a
pusť“, kde za každú ulovenú
rybu získavali body – čo
centimeter dĺžky – to jeden
bod.
Najviac bodov - a teda
zároveň aj prvé miesto získal Peter Brecko. Druhá sa
umiestnila Ema Baniarová a
na treťom mieste skončil
Juraj Kováčik. Darčekom boli
odmenené ale všetky deti,
nielen umiestnení na prvých
troch priečkach, a všetci si
pochutili aj na výbornom
guláši, ktorý im po
trojhodinovej rybačke prišiel
naozaj vhod.
Podujatie sa mohlo
uskutočniť aj
vďaka našim
sponzorom:
- Firma CRH a.s.
v zastúpení
viac foto

Stavebninami p. Kremla
- p. Roman Baniar
- RRR – Prievidza
- Jozef Brecko – reštaurácia
„U bosorky.“
Tešíme sa na ďalšie pekné
podujatie.
Alfréd Šverčík
OZ Bôrik

PRAVNIANSKE ZVESTI
Poradie v skupine A - dievčatá:
1. Natália Ollerová
2. Tamara Gromová
3. Bronislava Kubíčková
4. Sofia Muchová
Poradie v skupine B - chlapci:
1. Oliver Oller
2. Tobias Barlok
3. Marek Oller
4. Peter Mucha
Poradie v skupine - MIX:
1. Adela Biela
2. Jakub Dubec
3. Sofia Mikulová

PRAVNIANSKE ZVESTI
V mesiaci júl sa uskutočnil turnaj
mužských dvojhier „Prekliaty
úder“. Do turnaja sa prihlásilo
d va n á s ť h r á č o v, k t o r í b o l i
rozdelení do štyroch skupín. V
prvej polovičke dňa si hráči
zahrali medzi sebou - každý s
každým - a v poobedňajších
hodinách sa odohrávali duely z
pavúka. Ten vznikol z poradia
hráčov umiestnených už v
spomínaných skupinách. Do
finále sa prebojovala
favorizovaná dvojica Martin
Ličko a Zdenko Spál.
Presvedčivým výkonom sa
nakoniec z víťazstva tešil Martin
Ličko. Ďakujeme
Stanovi Kračmerovi
z a v e c n é c e n y,
ktorými prispel k
oceneniu víťazov.
viac foto
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TENISOVÝ TURNAJ

MUŽSKÉ DVOJHRY

Marek Oller

AK MÁTE ZÁUJEM PODIEĽAŤ SA NA TVORBE PRAVNIANSKYCH ZVESTÍ, DORUČTE NÁM VAŠE PRÍSPEVKY
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